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१९२९ मधला हििाळा 
विशषेकरून माझ ेचलुत भाऊ-
बिीण हिल्डमार आणण िहैियागो
याांच्यािाठी कठीण िोता. कािी 
महिनयाांपिूीच ते गरम शिर 
प्यिूो ररकोिून नययूॉकक शिरात 
आले िोते. ज्या हठकाणािून ते 
आले िोते ते नययूॉकक पेक्षा खूप दरू 
िोते. खािकरून जेव्िा थ्री ककां ग्ि 
ड े(तीन राजाांचा) चा िण जिळ 
येत िोता.

पण तरीिी एक जादईु गोष्ि
झाली. तयाांच्या िगाकत एक निीन 
महिला आली. पुरा बेलपे्र जी 
एक प्रततभाशाली कथाकार आणण 
लायबे्रररयन िोती. तयाांनी
िािकजतनक पसु्तकाांच्या िांदभाकत 
मलुाांच ेडोळे उघडले. िाचनालय 
शिेिी िगळयाांिाठी अिते. मग ती 
व्यक्ती स्पातनश बोलत अिो, िा 
इांग्रजी ककां िा दोनिी भाषा बोलत 
अि ूदे.

या प्रेरक पसु्तकात लसूिया 
गोंजालेजने, नययूॉकक  शिराची  
पहिली लॅहिन लायब्रेररयन परुा 
बेलप्रलेा श्रदधाांजसल हदली आिे.
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पररचय
मिामांदी (१९२९-१९३५) च्या िरुुिातीच्या काळात, प्यिूो ररकोच्या 

अनेक लोकाांनी मोठ्या शिरात, नययूॉकक मध्ये काम करण्यािाठी आणण 
अधधक चाांगल्या िांधी शोधण्याच्या तनसमत्ताने आपलां छोिे दिीप िोडलां 
िोतां. प्यिूो ररकोच ेअधधकाांश लोक मॅनिॅिनच्या उत्तरेला राित अित, जे
अल-बरैरयोच्या नािाने ओळखले जाते. स्पॅतनश मध्ये तयाचा अथक “शजेारी”. 

अल-बरैरयोच ेलोकाांिाठी नययूॉकक चा हििाळा ििन करणे कठीण 
िोते.हििाळयात तयाांना आपल्या उबदार दविपाची आठिण येत अिे. पण 
तयाच िेळी कािीतरी अदभतु झाल.े परुा बेलपे्र नािाची एक प्रततभाशाली 
कथाकतीला नययूॉकक  पश्ललक लायब्रेरी सिस्िम मध्ये प्रथम प्यिूो ररकन 
लायब्रेररयनच्या रुपात काम करण्याि ठेिले. आपलां काम, कथा आणण 
पसु्तकाांच्या दिारे परुा बेलप्रे ने अल-बरैरयोच्या मलुाांना प्यिूो ररकोच े
िौिादक आणण िुांदरता याांची ओळख करून हदली..

- लसूिया गोंजालेज



आपला चलुतभाऊ िैंहियागोच्या बरोबर शाळेतून घरी जाते िेळी 
हिल्डमार थांडीने कापत अिे. दपुारच्या बर्ाकच्या ििेने ततच ेिात गोठले िोते 
आणण तयाांच ेचिेरे भाजल्या िारखे झाले िोते. हििाळयाच्या िटु्िीच्या आधीचा 
तो शाळेचा शिेिचा आठिडा िोता. ते नययूॉकक  मधले हिल्डमारच ेपहिले 
"निदाद" पिक पण िोते.

नययूॉकक च्या हििाळयाने हिल्डमारला आवचयकचककत केले. तयाने इतकी 
अधधक थांडी याआधी कधीच ििन केली नव्िती. कािी महिने पहिले हिल्डमार 
आपल्या पररिारा बरोबर प्यिूो ररकोिून नययूॉकक  पयतं, एल-पोंि नािाच्या 
मोठ्या जिाजाने आली िोती. तया प्रिािाला पाच हदिि लागले िोते. आता 
उनिाळयातला ियूक अल-बरैरयोिून खूप दरू िाित िोता.

आणण म्िणून हिल्डमार आणण िैंहियागो जेिढे लिकर शक्य िोईल तेिढे 
लिकर घरी पोिचले, श्जथां ते जुनया लोखांडी चलुी िर आपले िात 
शकेत अित.



तया िांध्याकाळी पणूक पररिार एकािेळी जेिायला बिला.
"बेंडडिो! मामा नेतनताने विाि घेत म्ििले. “मला आपल्या छोट्या 

दविपाव्रच्या डडिेंबरच्या रात्रीच्या नरम आणण गरम ििेची आठिण येते 
आिे.”

"ठीक आिे," िैंहियागोच ेिडील हियो पेड्रो म्िणाले. “मला स्िाहदष्ि 
पेस्िल आणण भाजलेल्या डुक्कराच्या मािाचा गांधाची आठिण येत आिे.

“मला पराांदा आणण एगुइनलडोि िणाांची आठिण येत आिे. जेव्िा 
आपल्या घरातले शजेाऱयाांना भेिायला जात अित, आणण मग गाणी 
गात,नाचत आणण खातवपत अित.” िैंहियागोची आई हििी माररयाने डोळे 
बांद करत म्ििलां.

“आणण थ्री ककां ग्ि ड े(तीन राजाांचा हदन), िषाकतला िगळयात चाांगला 
हदिि िोता.” िैंहियागो ओरडला.

“राजे इतक्या लाांब प्रिाि करतील काय?” हिल्डमारने विचारलां, “या 
िषी ते येतील का?”



दिुऱया हदिशी शाळेच्या रस्तयािरून 
रोजच्या िारखे, हिल्डमार, िैंहियागो आणण 
हििी माररया याांनी णखडक्या अिणारी मोठी 
इमारत पार केली, जी तयाांना आत येण्याच े
आमांत्रण देत अिे. ती इमारत गल्लीच्या एका 
िोकापािनू दिुऱया िोकापयतं पिरलेली िोती. 
ती इतर अांधाऱया इमारती पेक्षा िेगळी िोती.

"हििी माररया, तयाच्या आत काय आिे?”
हिल्डमारने विचारलां. “आपण आत जाऊ शकतो 
का?”

“ते एक िाचनालय आिे," हििी माररयाने 
उत्तर हदलां, "पण ते िाचनालय दांगा करणाऱया 
तुमच्या िारख्या मलुाांिाठी नािी.”

"पण ततथे तुमच्या िारखी मोठी माणिां 
जाऊ शकतात का?” िैंहियागोने विचारल.े

“िे बघ, आपण लोक इांग्रजी नािी 
बोलत,आणण ततथले लोक स्पॅतनश बोलत
नािीत,” हििी माररयाने मलुाांना िाांधगतलां. 
आणण म्िणून ती कधी तया िाचनालयात गेली  
नािीत.



पण तयाच हदिशी दपुारी, हिल्डमार आणण िैंहियागोच्या िगाकत एक विसशष्ि 
पािुणे आले. ती एक उांच आणण िडकुळी स्त्री िोती, श्जच ेकाळया रांगाच े
चमकणारे डोळे िोते. जेव्िा ती बोले, तेव्िा ततच ेिात पक्षयाांच्या पांखािारखे ििेत 
उडत अित.

"गुड मॉतनगं," ती म्िणाली. “माझां नाि परुा बेलप्रे आिे. मी िािकजतनक 
िाचनालयातून आले आिे. आज मी तुमच्यािाठी गोष्िी आणण कठपतुळया घेऊन 
आले आिे.”

मग समि बेलपे्रने कठपतुळया बरोबर इांग्रजी आणण स्पॅतनश मधल्या 
किाण्या िाांधगतल्या. मखूक जुआन बोबो दिारे तीन पायाांच ेभाांड्याचा पाठलाग 
करणारी गोष्ि ऐकिल्यािर िगळी मलुां जोरजोरात िि ूलागले. आपला शो च्या 
शिेिी, समि बेलप्रेने मलुाांना हििाळयाच्या िटु्िीत िाचनालयात येण्याच ेआमांत्रण 
हदले.

"लायब्ररी िगळयाांिाठी अिते,” ती म्िणाली.
अल-बरैरयो मध्ये, हिल्डमारने प्रतयेकाला िी खुशखबरी ऐकिली.



जेव्िा हििी माररया तया हदिशी मलुाांना शाळेतून घरी नयायला गेली, तेव्िा मलुाांनी ततला 
विशषे पािुणे, कठपतुळया आणण िाचनालय याांच्याबाबत िाांधगतले. 

"हििी! हििी! तया िाचनालयात लोक स्पॅतनशपण बोलतात.” हिल्डमार ओरडत म्िणाली. 
“आज आपण िाचनालयात जाऊ शकू का?” िैंहियागो विनांती करत म्िणाला.
"स्पॅतनश? िाचनालयात? पण मलुाांनो मी आज खूप कामात आिे,” हििी तयाांना 

िमजाित म्िणाली. “मी िचन देते की एक हदिि मी तुम्िाांला ततथां जरूर घेऊन जाईन.”
"मला िािते की आईने पण ततथां यािे.” हिल्डमार म्िणाली, “पण ती नेिमी कामातच 

अिते.”
“कदाधचत या शतनिारी आपण ततथां जाऊ शकतो,” हििी माररयाने िचुिलां.
“खूप छान!" हिल्डमार आणण िैंहियागोने िाळया िाजिल्या आणण मग ते रस्तयािर 

धाित पढेु गेले, श्जथां डॉन रेमन आणण डोना िोकर्या ताजी भाजी, ब्रेड विकत अित आणण 
एक कॅरे् चालित अित.



"आज िी मलुां एिढी खुश का आिेत? आपल्या
दकुानाच्या काउां िरच्या मागून डोना िोकर्याने
विचारलां.

"ज़रा आम्िाांला पण चाांगली बातमी ऐकू दया,”
डॉन रेमनने विचारलां.

"डॉन रेमन, तया िाचनालयातले लोक 
स्पॅतनशपण बोलतात!” हिल्डमारने घोषणा केली.
दकुानातल्या इतर ग्रािकाांनी िदुधा हिल्डमारच े
बोलणे रि घेऊन ऐकले.

“काय िाांगतात?” ते ओरडले.
“ततथां स्पॅतनश पसु्तके िदुधा आिेत का?” 

डोना िोकर्याला माहित करून घ्यायचां िोतां.
“आम्िीपण ततथां जाऊन बघ ूया,” डॉन रेमन

म्िणाला.



तया शतनिारी, हिल्डमारची आई आणण हििी माररयाने, डोना 
िोकर्या आणण डॉन रेमनला तयाांच्या बरोबर िाचनालयात येण्यािाठी 
आमांत्रत्रत केले. िॅहियागोने आपला चाांगला मीिर मॅनअुलला पण 
बोलािले.

िगळा िमिु बर्ाकने झाडलेल्या रु्िपाथिरून चालू लागला 
आणण तयाांनी प्यिूो ररकोच्या मस्त गरम ििेची आठिण काढली. 
लिकरच ते िाचनालयाच्या िुांदर इमारतीत पोिचले.

मोठे लोक िाचनालयाचा उांच दरिाज्याच ेतनरीक्षण करत राहिले 
आणण िे विचार करत राहिले की आत जािे की नािी. पण हिल्डमर, 

िेंहिआगो आणण मॅनएुल मोठ्याांना मागे िोडत घाईने पायऱया चढून 
गेले. ते जास्त िाि बघ ूशकत नव्ित.े



आत गोष्िीची खोली (स्िोरी-रूम) मलुाांनी भरून 
गेली. समि बेलप्रे याांनी िित मलुाांच ेउतिािाने स्िागत 
केले.

"स्िागत आिे!“ तया म्िणाल्या.
मग समि ने बेलप्रे एका कथाकाराची मेणबत्ती 

लािली आणण लिकरच किाणी िाांगायला िरुुिात केली.
"एके काळाची गोष्ि आिे, प्यिूो ररको मध्ये ..." समि 
बेलप्रेने याांनी ती गोष्ि िाांधगतली जी हिल्डमार आणण 
िैंहियागोने पहिल्याांदा आपली आजीकडून ऐकली िोती. 
ती किाणी माहिकना नािाच्या एका िुांदर स्पॅतनश 
झरुळाबददल आणण एका शरू उां दराच्या बददल 
िोती.िाळयाांच्या गडगडािात गोष्िीचा शिेि झाला.

“आता िगळयाांनी आपले डोळे बांद करा आणण
मनात एक इच्छा धरा.” समि बेलप्रे याांनी म्ििले... “ठीक 
आिे,जेव्िा मी कथेची मेणबत्ती विझिेल तेव्िा तुमची 
इच्छा नक्की पणूक िोईल.

मलुाांनी आपले डोळे गच्च बांद केले आणण प्रतयेकाने 
कोणती ना कोणती इच्छा मनात धरली.



जेव्िा मलुाांनी डोळे उघडले तेव्िा समि बेलप्रे याांनी एक 
विशषे घोषणा केली. “बघा थ्री ककां ग्ि डे चा िण येत आिे. 
यािषी आपण िाचनालयात एक नािक, नतृय आणण एक परेड
करून एक मोठा उतिि िाजरा करू या. ते नािक प्यिूो 
ररकोच्या स्पॅतनश झरुळ आणण शरू उां दराच्या किाणीिर 
आधाररत अिे. तया नािकात तुम्िी कोण कोण भाग घेणार?

िॅहियागोने िात िर केला. “मी जरूर भाग घेईन.” तो 
म्िणाला.

“मलािी मदत करायची आिे.” इतराांनी पण आिाज 
दयायला िरुुिात केली.

िहैियागोला शरू उां दराच्या पात्रािाठी तनिडले गेले.
हिल्डमारने पण आपला िात उचलला िोता. ततचां ह्दय
जोरजोरात धडकू लागलां िोतां जेव्िा समि बेलप्रेने ततला 
िगळयात मितिपणूक – झरुळाच्या – माहिकनाच्या भसूमकेिाठी 
तनिडले.

“आपल्याला असभनय करणारे पात्र तर समळाले,” बेलप्रे 
म्िणाल्या, “पण आपल्याला िेशभषूा, िांगीत आणण रांगमांच
िजिण्यािाठी िदुधा मदत ििी आिे.”



लिकरच ती बातमी चारी बाजूला पिरली. “ते िाचनालयात स्पॅतनश बोलतात. आणण ततथां थ्री 
ककां ग्ि ड ेिाजरा करण्यािाठी उतिि िोणार आिे.”

डोना िोकर्याने डॉन रेमनला िाांधगतले, तयाने पादे्र िाइमनला िाांधगतले. मग पाद्रीने चचक मध्ये या 
गोष्िीची घोषणा केली. तया रवििारच्या िकाळच्या प्राथकने नांतर, प्यिूो ररकोतले खूप लोक एकत्र आले.
बठैकीत परुा बेलप्रे पण िामील झाली.

“प्रथमच,“ तया म्िणाल्या, "नययूॉकक  मध्ये थ्री ककां ग्ि डचेा िण िाजरा केला जाईल.”
प्रतयेकाला मदत करायची इच्छा आिे.
“मी िेशभषूा करण्यािाठी मदत करेन,” हिहि माररया म्िणाली.
मी रांगमांचािाठी पडदे करेन,” सशलाई कारखानयात काम करणारी मामा नेनीता म्िणाली.
“आणण मी मांच तयार करेन,” डॉन रेमन म्िणाले. “प्यिूो ररको मध्ये एक ितुार िोता.”



तया हदििाांनतर आिपािच ेशजेारी तया मोठ्या कायकक्रमाच्या 
आयोजनात मदत करण्यािाठी रोज िाचनालयात येऊ लागले.कपािात 
आपल्या िाठी स्पॅतनशमध्ये सलिलेली पसु्तके आणण ितकमानपत्र बघनू 
खूप खुश झाले. 

मलुाांनी नािक, नतृय आणण किाणीचा पिूक अभ्याि केला.
डॉन रेमनने िजािि करण्यािाठी आपल्या दकुानातली खोकी आणण 
िोपल्या दान म्िणून हदल्या. अल-बरैरयोच्या आय चचक ककां िा 
िाचनालयात एकमेकीांना रांगकाम, सशिणकाम आणण धचकिकाम 
करण्यािाठी तनयसमत भेित अित.

शिेिी, ५ जानेिारीच्या िांध्याकाळपयतं िाचनालय थ्री ककां ग्ि डचेा 
िण िाजरा करण्यािाठी तयार झाले.



दिुऱया हदिशी दरू –दरू िरून लोक आले. 
िाचनालयाच्या बािेर बर्ाकचा जाड थर जमा झाला िोता. 
पण िाचनालयाच्या आत एका शकेोिी जळत िोती आणण 
कथाकाराची मेणबत्ती जळत िोती. खोली मलुां आणण 
मोठ्या लोकाांच्या आिाजाने गुांजत िोती.िगळे एकिाथ 
स्पॅतनश आणण इांग्रजीत बोलत िोत.े

“इथां ककती िुांदर आिे!”
तया हदिशी िाचनालयातल्या ररडड ांग रूम मध्ये 

कैररत्रबयनच ेएक बेि झाले िोत.े मलुाांचा एका िमिुाने 
स्थातनक प्यिूो ररकनची गाणी गायली. इतर लोक 
अधधरतेने कायकक्रम िरुु िोण्याची िाि बघत िोते.



"अस्लोिो!" ितू्रधाराचा आिाज ऐकून िगळे उतिाहित झाले.जिळून बघण्यािाठी मलुां आपल्या 
पांज्यािर बिले.

"िलडूोि, िलैडूोि, िेंगो ए िलदूार..." ितू्रधाराने गायलां.
डोना िोकर्याने ढोल िाजिला; धचकी-धचकी-धचक, धचकी-धचक. डॉन रेमनने िादय िाजिलां.

लेब्रोनने िमिूाच ेनेततृि केले.
अचानक, तीनों राजा (थी ककां ग्ि) प्रकि झाल.े तयाांनी मलुाांना चॉकलेि आणण समठाई िािली 

आणण ते पणूक खोलीभर कर्रले.
मग िांगीत बांद झाले आणण नािक िरुु झाले. “ककतीतरी िष ेआधी, एका छोट्या गोल 

घरात,एक छोिी बाल्कनी िोती, माहिकना नािाचे एक स्पॅतनश झरुळ राित अिे.”
हिल्डमारने मांचािर पाय ठेिला. ती िगळयात िुांदर हदित िोती.
“बघा िैंहियागोला ..तो ककती िुांदर उां दीर हदित आिे.”



हिल्डमारने आपले डोळे बांद केले आणण इच्छा धरली. जेव्िा ततने 
आपले डोळे उघडले, तेव्िा ततच ेडोळे समि बेलप्रेच्या डोळयाांना सभडले, 
“आज, िगळयाांच्या मदतीने आपण प्यिूो ररकोचा उतिाि आणण िुांदरता 
नययुॉकक  मध्ये घेऊन आलो. िे िाचनालय आपल्या ििक लोकाांिाठी आिे.
जेव्िा मी कथाकाराची मेणबत्ती विझिेल तेव्िा तुमची इच्छा नक्की पणूक 
िोईल.”

समि बेलप्रेने आपल्या नेिमीच्या पदधतीने कायकक्रमाचा शिेि 
केला. “तुमच ेडोळे बांद करून मनात एक इच्छा धरा,” ततने िातात 
कथाकाराची मेणबत्ती घेऊन म्ििले..

परुा बेलप्रे चा जनम १८९९ आणण १९०३ च्या मघल्या कथाकाराांनी भरलेल्या 
एका छोट्या शिरात सिड्रा, प्यिूो ररको मध्ये झाला िोता. तयाांनी आपल्या 
आजीकडून अनेक गोष्िी ऐकल्या िोतया, तया गोष्िी वपढी-दर-वपढी लोकाांनी तोंडी 
ऐकिल्या िोतया. १९२० च्या दशकाच्या िरुुिातीला या गोष्िी तयाांच्या बरोबर 
अमेररकेत आल्या.

परुा बेलप्रेने आपल्या कररयरची िरुुिात मलुाांच्या िाचनालयात काम करून 
केली. तया नययूॉकक  पश्ललक लायब्ररीत काम करण्यािाठी ठेिलेली पहिली प्यिूो 
ररकन लायब्रेररयन िोती. तयाांना िाचनालयात काम करण्याची आिड िोती, तयाांची 
िी इच्छा आयषु्यभर राहिली. परुा बेलप्रे आपल्या गांभीर आणण प्रेरक आिाजात 
एक चाांगली कथाकथनकार आणण िुांदर कठपतुली कलाकार िोती. तयाांची किाणी 
पेरज आणण माहिकना" (झरुळ आणण उां दीर), प्रथम १९३२ मध्ये प्रकासशत झाली, 
आणण लिकरच असभजात बाल-िाहितय म्िणून ओळखले जाऊ लागली. १९९६ 
मध्ये लॅहिन लेखक आणण धचत्रकाराांना िनमातनत करण्यािाठी "परुा बेलपे्र 
परुस्कार" ची स्थापना केली गेली. या लेखकाांची आणण कलाकाराांची बाल पसु्तके 
िाांस्कृततक अनभुिचा एक उतिि आिे.

एक लेखक, कथाकार आणण लायब्रेररयनच्या रुपात आपले हदघक कररयरच्या 
काळात, परुा बेलप्रेने तया िमदुायातल्या  यिुकाांच्या अनेक वपढयाांना प्रेररत केले.
परुा बेलपे्रला , “जॉनी एप्लािीड” िारखां व्िािां िाित अिे. प्यिूो ररको मध्ये एका 
पसु्तकात तयाांनी जॉनी एप्लािीडच्या बददल िाचलां िोतां. 
म्िणून एका कथाकाराच्या रुपात,तयाांनी आपल्या 
गोष्िीच ेबीज पणूक देशात रुजिले.

िमाप्त

पुरा बेलपे्रच्या बद्दल 


